ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG
Identificació de la sessió
Núm.: 09/16
Caràcter: ordinari
Data: 30-11-2016
Horari: de les 20,10 a les 21,15 hores
Lloc: Sala de Plens Municipal
ASSISTENTS
Sr. Salvador BONJOCH GUIM
Sr. Ramon TORRES BOSCH
Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU
Sra. Anna QUESADA TEULÉ
Sr. Josep RAURICH COTS
Sra. Cristina BURGUEÑO PEDRÓ
Sr. Josep Ramon BACARDÍ COTS
Sr. Marcel VIDAL ARBÓS
Sra. Sandra ORIOLA ALBAREDA
Sra. Lídia GUIM GARRIGA
Sr. Jordi SOLANA BERENGUÉ
SECRETARI: Enric Escolà Valls

alcalde
1r. tinent d’alcalde, portaveu grup de CiU
2n. tinent d’alcalde.
3a. tinent d’alcalde.
regidor.
regidora.
regidor i portaveu grup de la CUP-PA
regidor.
regidora.
regidora.
regidor i portaveu grup de FB-AM

ABSENTS
Relació de regidors que s’han excusat:
Cap
Relació de regidors que no s’han excusat:
Cap.
Ordre del dia:
1. APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS – (28/09/16 i 02/11/16).
2. INFORMES D’ALCALDIA.
3. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 4 DEL PRESSUPOST DE 2016. APROVACIÓ
INICIAL. EXP 2016/1/INTER_PRE/08.
4. MODIFICACIÓ DE LA FORMA DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ABASTAMENT D’AIGUA
POTABLE DEL MUNICIPI DE BELLPUIG I SEANA. INICI D’EXPEDIENT. EXP.
2016/07.02/SPU_AIG/01.
5. MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS LOCALS I
ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA. EXP.
2016/4/MOCIONS/10
6. MOCIÓ DE LA CUP DE SUPORT ALS CÀRRECS ELECTES MONTSE VENTURÓS i JOAN
COMA. EXP. 2016/4/MOCIONS/11.
7. MOCIÓ DE LA CUP DE REBUIG A LES PLANTES D'INCINERACIÓ DE RESIDUS. EXP.
2016/4/MOCIONS/12.
8. INFORMES D’INTERVENCIÓ. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L’ALCALDIA, JUNTA
GOVERN I REGIDORS DELEGATS. PRECS I PREGUNTES.
Desenvolupament de la sessió
El senyor alcalde dona inici al Ple ordinari. Seguidament se sotmet a la consideració del Ple
el primer punt de l’ordre del dia:
I. APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS – (28/09/16 i 02/11/16).
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: ordinària, de 28 de setembre de 2016 i
extraordinària, de 2 de novembre de 2016.
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Nombre de regidors presents durant la votació: 11.
Vots a favor: 11.
Acord: De conformitat amb el què estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/03, es
donen per llegides i s’aproven les actes de referència en els seus termes.
II. INFORMES D’ALCALDIA.
El Sr. alcalde diu que s’està acabant la claveguera del PP4 i està previst que les obres del
pavelló s’acabin entre el 15 i el 17 d’aquest mes.
El Sr. Bacardí, del grup de la CUP-PA pregunta si s’ha parlat de la gestió de l’espai.
El Sr. Alcalde respon que una mica però que es plantejarà de cara el proper curs. Diu que
han estat mirant com ho fan a Tàrrega, Tremp i Mollerussa i volen adaptar el model a
Bellpuig però que un dia els convocaran per a parlar-ne i explicar-los la proposta i polir-la,
si és el cas.
III. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 4 DEL
APROVACIÓ INICIAL. EXP. 2016/1/INTER_PRE/08.

PRESSUPOST

DE

2016.

Nombre de regidors presents durant la votació: 11
Vots a favor: 6, dels regidors Sr. Bonjoch, Sr. Torres, Sr. Gassó, Sra. Quesada, Sr.
Raurich, Sra. Burgueño del grup de CiU.
Abstencions: 5, dels regidors Sr. Bacardí, Sr. Vidal, Sra. Oriola i Sra. Guim del grup de la
CUP-PA, i Sr. Solana, del grup de FB-AM.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“Segons la normativa d’hisendes locals, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no es
pugui demorar fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o
sigui insuficient, o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de
concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit, i atesa la necessitat de modificar
diverses partides pressupostàries per tal de poder dur a terme les despeses previstes, i de
conformitat amb l’expedient instruït a l’efecte.
La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions
o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les
dotacions de les quals s'estimin que es puguin reduir sense pertorbació del respectiu servei.
Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim
local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per
majoria simple.
Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) en quant
a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a
les despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el
sector públic, se sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
En virtut de tot l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació del Pressupost 4/2016, finançat amb
transferències entre partides, amb el contingut resumit a nivell de capítols següent:
a) Estat de Despeses:
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CAP.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VII
IX
TOTAL

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR

CRÈDITS
EXTRA

674.150,00
885.985,00
57.000,00
1.179.200,00
16.500,00
782.000,00
5.925,00
0,00
631.700,00
4.232.460,00

SUPLEMENTS
CRÈDIT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

MINORACIÓ
DE CRÈDITS
0,00
66.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
-46.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

CONSIGNACIÓ
RESULTANT
674.150,00
951.985,00
37.000,00
1.179.200,00
16.500,00
736.000,00
5.925,00
0,00
631.700,00
4.232.460,00

b) Estat d’Ingressos:
CAPÍTOL
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
TOTAL

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR
1.699.500,00
30.000,00
522.000,00
1.091.010,00
37.600,00
130.000,00
172.100,00
0,00
550.250,00
4.232.460,00

INCREMENTS
DE CRÈDITS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

CONSIGNACIÓ
RESULTANT
1.699.500,00
30.000,00
522.000,00
1.091.010,00
37.600,00
130.000,00
172.100,00
0,00
550.250,00
4.232.460,00

2 Exposar al públic aquest acord, pel termini de 15 dies, mitjançant un anunci al BOP i al
tauler d’anuncis municipal. En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de l’acabament del període
d’exposició pública, per resoldre-les.”
INTERVENCIONS:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel què
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa
constar que el resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:

El Sr. Solana, regidor del grup municipal de FB-AM, diu que per al seu grup és
satisfactori sentir que es paga menys interessos dels préstecs i pòlisses, perquè vol dir que
disminueix l’endeutament, però per contra no entenen com una empresa que té contractat
el servei de recollida mitjançant un pressupost, tingui un augment de 15.000€ per aquest
servei.

El Sr. Ramon Gassó, regidor del grup de CiU, diu que al pressupost de recollida
d’escombraries hi ha l’import que anualment representa de cent quaranta a cent cinquanta
mil euros, i que sempre ve a ser el mateix, però després hi ha el que ens treuen de la
deixalleria, que és segons el que pesa, i si la fem treballar més o menys. No és un
increment, va en funció dels quilos de brossa que traiem.
IV. MODIFICACIÓ DE LA FORMA DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ABASTAMENT
D’AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI DE BELLPUIG I SEANA. INICI D’EXPEDIENT.
EXP. 2016/07.02/SPU_AIG/01.
Nombre de regidors presents durant la votació: 11
Vots a favor: 11.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
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“Atès que el 20.05.2011, l’Ajuntament de Bellpuig va adjudicar a l’empresa Cia. Gral.
d’Aigües de Catalunya, SA, per un termini de 4 anys, el contracte de gestió per concessió
del servei municipal d’abastament d’aigua potable al municipi de Bellpuig i Seana, i haventse produït, el passat 01/10/2015, la finalització de la vigència de la concessió, la qual es
troba actualment en situació de pròrroga obligatòria, d’acord amb el previst a l'article 235.a
del Decret 179/1995, Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
Atès que s’entén beneficiós i favorable per a la localitat, des de molts aspectes, com ara
una major eficàcia i eficiència, un major rendiment econòmic i social, i l’increment del seu
control, etc.; procedir a modificar la forma de gestió del servei públic, a fi de tornar-lo a
gestionar novament de forma directa pel propi Ajuntament, en la forma més sostenible i
eficient d’entre les previstes a l’article 85.2 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de
Règim Local, modificat per la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local, i a la vista de l'informe emès per Secretaria en data 24 de novembre
de 2016.
En virtut de tot l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar l’inici de l’expedient modificació de la forma de gestió del servei públic
d’abastament d’aigua potable del municipi de Bellpuig i Seana, a gestió directa, en la forma
més sostenible i eficient d’entre les previstes a l’article 85.2 de la Llei 7/85.
SEGON. Que els serveis municipals redactin la memòria justificativa en la qual es justifiqui
la forma de gestió proposada, elaborin, si s’escau, un projecte de modificació del Reglament
del Servei en funció de la nova forma de gestió a adoptar, i que s'elabori una anàlisi de
mercat, relatiu a l’oferta i a la demanda existent, a la rendibilitat i possibles efectes sobre
la concurrència empresarial, derivada de la modificació de la forma de gestió d’aquest
servei públic.
TERCER. Que s'emeti per part d'Intervenció informe en relació a la modificació de la forma
de gestió del servei municipal d’abastament d’aigua potable al municipi de Bellpuig i Seana,
en les condicions requerides per la Llei 7/85.
QUART. Instruït l'expedient i completada la documentació relatada anteriorment, que
s'elevi al Ple d’aquest Ajuntament, per la seva tramitació.”
INTERVENCIONS:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel què
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa
constar que el resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:

El Sr. Vidal, regidor del grup municipal de la CUP-PA, diu que el seu grup hi votarà a
favor perquè tornar a recuperar la gestió de l’aigua és una oportunitat que no podem
desaprofitar, per tal de gestionar-la sota criteris de necessitat de les persones, o sota
criteris mercantilistes, com passava ara. Recorda també a l’equip de govern que fa un any
es va aprovar per unanimitat una moció presentada per la CUP per sotmetre a audiència
pública i a debat ciutadà el model que gestió de l’aigua, i crear una comissió formada per
agents polítics, tècnics i socials. Per tant, que aquesta recuperació de la gestió de l’aigua
haurà d’anar acompanyada d’un seguit de mecanismes de participació ciutadana i que el
seu grup vetllarà per això.

El Sr. Solana, del grup de FB-AM, diu que el seu grup ho troba correcte i també hi
votarà a favor.
V.
MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS
LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA
SOBIRANIA. EXP. 2016/4/MOCIONS/10.
Vots a favor: 7, dels regidors Sr. Bonjoch, Sr. Torres, Sr. Gassó, Sra. Quesada, Sr.
Raurich, Sra. Burgueño del grup de CiU, i Sr. Solana, del grup de FB-AM .
Abstencions: 4, dels regidors Sr. Bacardí, Sr. Vidal, Sra. Oriola i Sra. Guim del grup de la
CUP-PA.
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Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar una
resolució que insta el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la independència
de Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017 i, una altra, que li demana que negociï
amb l'estat un referèndum sobre el futur polític de Catalunya.
Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric que viu el
nostre país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge d’aquesta declaració
del Parlament de Catalunya, que, amb la voluntat de donar resposta al mandat democràtic
sorgit de les urnes i el convenciment que el dret a decidir rau en tots i cadascun dels
ciutadans i ciutadanes d’un país, ha decidit concretar una data i definir així els passos que
ens ha de portar cap a un nou model d’estat.
Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la democràcia i hem estat
i estarem al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les representen. En els
darrers sis anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem manifestat la nostra
solidaritat i compromís amb el procés cap a la independència de forma inequívoca. Hem
defensat els electes perseguits per la justícia per exercir la democràcia, hem rebut l’atac
injustificat de l’advocacia de l’estat espanyol per qüestions simbòliques i hem demanat,
sense complexes, la materialització del dret a decidir com a única via política per conèixer
la postura dels catalans i catalanes sobre la independència del nostre país.
Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la
independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional, des d'on
actuarà plenament responsable i compromesa amb un món més just.
La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el seu ple
exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions estan patint una
persecució política per part d’uns òrgans judicials que instrumentalitzen les seves decisions
a partir de criteris subjectius.
Per tots aquests motius es proposen al Ple Municipal els següents ACORDS
1. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Bellpuig a la resolució del Parlament de
Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la independència, com a
molt tard, el setembre de 2017.
2. Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent al nostre municipi
de forma coordinada amb l’Associació de Municipis per la Independència, en el moment
que les institucions iniciïn el seu desplegament. Comprometre’ns a fer una crida a la
participació de la ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal que sigui el màxim de
transversal socialment i política.
3. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per haver
promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la independència de Catalunya
o per qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i
democràtica.
4. Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir institucionalment una
separació real de poders com a garantia de la democràcia.
5. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta
del Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.
INTERVENCIONS:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel què
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa
constar que el resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:

La Sra. Oriola, regidora del grup municipal de la CUP-PA, diu que en aquest punt el seu
grup s’abstindrà. Que els sembla bé la moció de l’AMI però que comencen a veure que al final
hi ha frases com “manifestar suport al referèndum vinculant...” o “tot el recolzament als
càrrecs electes...” queden en això, en frases. Quan ells comencen a demanar coses fermes,
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com la moció que presentaran després, com és la desobediència, no es fa un pas endavant i
que ells creuen que s’ha de fer per avançar en el procés. Diu que avui votaran abstenció tot i
que saben que s’aprovarà, i esperen que quan un altre dia hi hagi una altra moció que ells
presentin hi hagi un consens en aquest sentit.
VI. MOCIÓ DE LA CUP DE SUPORT ALS CÀRRECS ELECTES MONTSE VENTURÓS i
JOAN COMA. EXP. 2016/4/MOCIONS/11.
Vots a favor: 5, dels regidors Sr. Bacardí, Sr. Vidal, Sra. Oriola i Sra. Guim del grup de la
CUP-PA., i Sr. Solana, del grup de FB-AM.
Vots en contra: 4, dels regidors Sr. Bonjoch, Sr. Torres, Sr. Gassó, Sra. Quesada, del
grup de CiU.
Abstencions: 2, dels regidors Sr. Raurich, i Sra. Burgueño del grup de CiU.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“Des de fa uns dies, els aparells polítics i judicials de l'Estat espanyol han endegat un procés
de persecució repressiva cap als càrrecs electes desobedients que han gosat optar per la
confrontació tot defensant el mandat popular del procés independentista.
Divendres 4 de novembre, de matinada, els Mossos d'Esquadra es van presentar al domicili
de l'alcaldessa de Berga Montse Venturós per obligar-la a declarar als jutjats de la ciutat
pel fet de mantenir l'estelada penjada al balcó de l'Ajuntament durant la campanya
electoral prèvia a la jornada electoral del 20 de desembre de 2015. Prèviament, Venturós
s'havia negat a declarar al jutjat en dues ocasions. L'alcaldessa de Berga va ser acusada
d'un delicte electoral en no haver complert la resolució de neutralitat en els símbols. La
policia autonòmica va detenir Montse Venturós de matinada, en un moment d'especial
vulnerabilitat. L'objectiu era evitar la mobilització i la imatge dels Mossos d'Esquadra
detenint un càrrec electe independentista. El mateix dia, el conseller d'Interior i la
presidenta de l'AMI defensaven la imatge i els interessos del Mossos, en comptes de
mostrar empatia per l'alcaldessa de Berga que defensava un mandat democràtic i
desinhibidament independentista. Poques hores després, Montse Venturós va quedar en
llibertat.
A banda del procediment contra Montse Venturós, l'Estat ha obert 401 procediments contra
els ajuntaments catalans arran del procés independentista. 116 per no penjar la bandera
espanyola; 106 per impulsar la sobirania fiscal; 58, pel pagament de la quota anual de
l'AMI; 58 més per obrir l'Ajuntament el 12 d'Octubre i 47 per declarar-se territori lliure i
sobirà.
De la mateixa manera, també hi ha un procediment obert per un delicte d'incitació a la
sedició contra el regidor de Vic, Joan Coma. En el desenvolupament de les seves funcions
com a càrrec electe, Coma va expressar el seu suport a la Declaració del 9-N. Les
declaracions, que van ser fetes en seu plenària i com a lliure expressió del mandat polític
que té encomanat, estan emmarcades no només en la llibertat d'expressió sinó en la
legítima defensa de l'autodeterminació dels pobles. Aquest dret és negat reiteradament
per l'Estat Espanyol i les seves institucions.
El delicte d'incitació a la sedició que pretén imputar-li la Fiscalia ja és per si mateix una
catalogació jurídica d'excepcionalitat democràtica i que en cap cas es pot aplicar a un
representant escollit democràticament quan defensa els seu ideari. Es tracta d'un delicte
que a la resta de països només s'aplica quan hi ha un alçament en armes, i que en el cas
de l'Estat Espanyol pot comportar penes de presó. Aquests fets configuren un episodi
extremadament greu en termes polítics i democràtics, ja massa habituals a l'Estat
espanyol. Es tracta d'un procés penal amb una clara connotació de censura que pretén
criminalitzar la protesta i legítima manifestació política, judicialitzant els responsables
polítics que només expressen el que de forma massiva, popular i democràtica fa anys que
expressa la majoria social del poble català.
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L'últim i no menys important dels objectius, és instal·lar la cultura de la por a la societat
catalana, per la corretja de transmissió dels seus càrrecs electes.
Per tot això que s'exposa, es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
1. Expressar el nostre suport als càrrecs electes Montse Venturós (acusada del delicte de
no mantenir la neutralitat dels símbols durant la campanya electoral d'hivern de 2015) i de
Joan Coma (acusat del delicte d'incitació a la sedició per haver donat suport a la declaració
del 9N i explicitar el seu compromís amb el mandat democràtic que té encomanat).
2. Expressar la nostra solidaritat amb els càrrecs electes i corporacions municipals que en
l'actualitat tenen procediments judicials oberts no penjar la bandera espanyola, impulsar
la sobirania fiscal, pagar la quota anual de l'AMI, obrir l'Ajuntament el 12 d'Octubre i/o
declarar-se territori lliure i sobirà.
3. Mostrar el rebuig al fons i les formes utilitzades pels Mossos d'Esquadra en la detenció
de Montse Venturós, unes maneres que recorden els temps tèrbols de la dictadura
franquista.
4. Denunciar l'escassa qualitat democràtica d'un Estat que fa un ús partidista de les
institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar
processos democràtics.
5. Instar al Departament d'Interior i a la policia autonòmica a què es posi al servei dels
càrrecs electes que tenen un procediment obert per desobediència i no al servei de l'aparell
repressor de l'Estat espanyol.
6. Refermar el compromís d'aquest Ajuntament amb el dret democràtic del poble de
Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
7. Enviar una carta de protesta demanant al TSJC i al Tribunal Suprem que s'arxivi la causa
oberta contra Joan Coma i la resta de càrrecs electes imputats.
8. Instem al consistori de Bellpuig a iniciar els passos necessaris perquè l'Ajuntament pugui
obrir de manera "simbòlica" i sense comprometre els funcionaris el proper sis de desembre,
dia de la constitució espanyola. També emplacem al consistori a treballar per una nova
proposta de dies festius pel 2017 que no inclogui la celebració del dia de la hispanitat, de
la constitució i altres festes relacionades amb l'opressió borbònica.
9. Enviar una còpia d'aquesta moció al President de la Generalitat, al Conseller d'Interior
de la Generalitat, al president del Govern Espanyol, als afectats i afectades, a la Mesa del
Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret a Decidir, a l'Assemblea
Nacional Catalana, a Òmnium Cultural, a l'Associació de Municipis per la Independència i
fer-la pública a través dels mitjans públics municipals.”
INTERVENCIONS:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel què
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa
constar que el resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:

El Sr. Bacardí, regidor del grup municipal de la CUP-PA, diu que dilluns a la reunió prèvia
al ple amb els membres de l’equip de govern, van tenir la proposta de l’alcalde que als
apartats on es parlava de mossos d’esquadra i cossos de seguretat de l’estat i funcionaris
s’obviessin, perquè era un tema que potser no s’havia de tocar, però lligant el que deia la
Sandra Oriola a l’anterior punt, de fer un pas endavant, han decidit no canviar-ho. Diu que
volen explicar que no es volen posar en la feina dels funcionaris, perquè tenen un jurament
o similar, però volen destacar que quan parlen de mossos d’esquadra parlen del seu
comandament polític, què tothom sap que és un polític. Explica que el fet que es digui que
recorda als temps tèrbols de la dictadura és perquè la Montse Venturós va ser detinguda de
matinada. Saben que va ser una decisió política i imaginen que si hagués estat un altre alcalde
o alcaldessa s’hagués fet d’una altra manera, amb convocatòria i inclús els mossos l’haguessin
acompanyada com a alcaldessa, no apressat. Per tant, expressen que la part política d’aquest
procés és la que ha de fer els passos necessaris per arribar a la desobediència.
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El Sr. Solana, del grup de FB-AM, diu que l’únic punt conflictiu per ells és el núm. 3.
Diu que ja ho varen parlar i també s’ha de dir que un dia o altre s’haurà de trencar
esquemes i per aquest motiu donaran suport a aquesta moció.

El Sr. Bonjoch, alcalde, diu que ell ja va comentar tot el que feia referència als mossos
d’esquadra i que no hi està d’acord perquè fan la feina per manament del jutjat. A Bellpuig
es van presentar els papers que es van reclamar i els mossos també van venir. No creu
necessari que els mossos hagin de patir aquesta pressió. Explica també que si s’hagués
suavitzat aquesta moció tots haguessin passat a votar-la a favor.
VII. MOCIÓ DE LA CUP DE REBUIG A LES PLANTES D'INCINERACIÓ DE RESIDUS.
EXP. 2016/4/MOCIONS/12.
Vots en contra: 5, dels regidors Sr. Bonjoch, Sr. Torres, Sr. Gassó, Sra. Quesada, i Sra.
Burgueño, del grup de CiU.
Vots a favor: 4, dels regidors Sr. Bacardí, Sr. Vidal, Sra. Oriola i Sra. Guim, del grup de
la CUP-PA.,
Abstencions: 2, dels regidors Sr. Raurich, del grup de CiU, i Sr. Solana, del grup de FBAM.
Acord: Es desestima la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“Exposició de motius.
Davant de la possibilitat que l'antiga planta de Tracjusa, que va haver de tancar les
portes el 2014 per la retirada de les primes, vulgui reobrir ara amb un projecte de
tractament de purins que inclou una planta d'incineració de residus urbans, la majoria
dels quals --unes 20.000Tn/any, com a mínim- vindrien de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona, creiem oportú remarcar que la possible reobertura de la planta no es pot
deslligar d'un context que agreuja la problemàtica de la gestió de residus --urbans i
també de la ramaderia industrial- i que en el cas del nostre territori es concreta en:
Primer.- La saturació dels abocadors comarcals, amb una planificació francament
millorable i amb dificultats d'ordre administratiu per ser ampliat;
Segon.- On comarques com l'Urgell i les Garrigues es situen considerablement per sota
de la mitjana catalana en percentatge de reciclatge nét, amb un índex del 30% i 22%
respectivament.
Tercer.- Una planificació del model ramader que, per la inacció o desídia de
l'Administració catalana, queda protagonitzada per les grans integradores catalanes, amb
un model intensiu de ramaderia caracteritzat per una concepció de la competitivitat a
base de salaris baixos, precarietat laboral i externalització dels costos ambientals, que
ofega les petites i mitjanes explotacions -de gran importància estratègica per les
economies familiars del territori- i les aboca a la precarització o desaparició. En aquest
sentit, creiem que és especialment il·lustrativa l'evolució del sector al Principat, des del
1995 (amb unes 10500 explotacions, 4'4M de porcs, el 40% dels quals es trobaven en
3 comarques) al 2013 (amb unes 4300 explotacions, 6'7M de porcs, el 90% dels quals
concentrats en el Segrià, Noguera i Osona). També creiem pertinent subratllar l'evolució
de municipis declarats vulnerables: de 322 l'any 2004, als 421 l'any 2015, amb un total
de 17 masses d'aigua en risc de no assolir els objectius ambientals a causa de la
contaminació de nitrats;
Quart.- La manca de terra disponible per abocar-hi els purins, a una distància
econòmicament rendible pel ramader; i
Cinquè.- on l'any 2015, en el nostre territori es va superar -i de molt- el topall màxim
d'ozó troposfèric de 25 dies establert per normativa, així com el llindar que obliga
l'Administració a avisar la població. Una zona -amb episodis anticiclònics, de boires
persistents i de gran estabilitat que dificulta la ventilació i la circulació vertical de les
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masses d'aire- i on, a més, ja es concentren les emissions de la macrocentral termosolar,
les de la fàbrica d'oliasses i les diverses assecadores d'alfals;
En relació a la tecnologia d'incineració de residus urbans, volem fer constar que:
Primer.- La Directiva 2010/75/UE, transposada en el Reglament d'emissions industrials
aprovat en el Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre defineix incineració com "Qualsevol
unitat tècnica o equip fix o mòbil, dedicat al tractament tèrmic dels residus amb o sense
recuperació del calor, així com la piròlisi, la gasificació o el procés de plasma";
Segon.- Les noves tecnologies d'incineració són tecnològicament més avançades que les
convencionals. Quan treballen sota les condicions per a les quals són dissenyades,
l'emissió de contaminants es redueix. Ara bé, el rendiment òptim és funció del
percentatge d'humitat, el contingut d'impropis i l'homogeneïtat del material d'entrada,
cosa difícil de controlar quan treballem amb residus municipals;
Tercer.- Emet contaminants com dioxines i furans, que són compostos persistents (amb
una alta resistència a la degradació), bioacumulables i potencialment cancerígens.
Entenem que l'avaluació dels riscos d'aquests contaminants per la salut de tota la societat
i, especialment, dels col·lectius més vulnerables (infants, gent gran o persones amb
dificultats respiratòries), ha de respondre a l'estricta aplicació del principi de precaució*
i, per tant, a una gestió responsable i anticipativa del riscos. Aquí cal recordar que la
directiva relativa a la incineració es basa en allò tècnicament possible i no en allò
desitjable des del punt de vista ambiental o de la salut. I que si bé exigeix el seguiment
de metalls pesants, dioxines i furans, només ho estableix pel 0,2% de les hores de
funcionament de les incineradores i no demanda cap control de les nanopartícules;
*Davant la més mínima possibilitat d'existència de riscos de danys irreparables per la
salut, cal apostar per alternatives més segures, d'efectes coneguts.
Quart.- És un sistema de tractament tèrmic de poca eficiència energètica perquè no
supera el 20% per a la generació d'electricitat i el 50% per a la generació de calor;
Cinquè.- És un sistema malbaratador de recursos i matèries primeres, amb poca capacitat
per generar llocs de treball. La recollida selectiva, vinculada a una forta indústria del
reciclatge i centres de reutilització, pot crear fins 10 cops més llocs de treball, contribueix
a una economia de proximitat i evita les deslocalitzacions;
Per tot això creiem que:
En l'àmbit del tractament dels residus urbans, cal persistir en la línia de l'aplicació del
principi de prevenció. És a dir:
a) reducció, reutilització i reciclatge;
b) no comercialització d'elements tòxics i no recuperables;
c) aprofitament energètic de la matèria orgànica separada en origen;
d) a nivell global, en el tancament del cicle de materials;
Aquest principi de prevenció queda recollit a les normatives europea i catalana que fixen
l'objectiu mínim de recollida selectiva en el 50% i el 55% respectivament, per aquest
2020. Recordem que el PRECAT20 (Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i
Recursos de Catalunya), preveu gairebé duplicar el cànon per tona entrada a l'abocador,
i passar dels actuals 24'5€/Tn als 47'1€/Tn l'any 2020, a sumar a la taxa d'escombreries.
En relació a la problemàtica del tractament de dejeccions ramaderes, volem fer constar
que:
Primer.- Demanem a l'administració catalana la màxima complicitat amb els ramaders
per tal d'implementar el model adoptat en països com Alemanya, Àustria o Dinamarca,
amb tractaments de:
a) Biometanització, d'on s'obté biogàs, una font d'energia renovable;
b) Compostatge (centrifugació, precipitació i higienització), que permet aprofitar la
fracció sòlida del purí per un adob madur i lliure de patògens, i utilitzar la fracció líquida
com aigua de reg. Aquests sistemes aconsegueixen una rebaixa de la concentració dels
metalls pesants, dels nivells de nitrogen (fins a un 70%) i una aigua sense olors. I tot
amb uns costos d'uns 3-4€/m3. Destaquem aquí les experiències d'Alcarràs, El Bruguer
(a la comarca d'Osona) o de la Cooperativa La Fageda (a la Garrotxa);
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e) Readaptació de les macrogranges de les grans corporacions agroindustrials per l'ús
del llit de palla, que no produeix purins;
Segon.- Si bé és cert que no podem considerar la reobertura de la planta de Miralcamp
com una opció a tenir en compte a llarg termini en la transició cap un model energètic
més eficient, sobirà i resilient, el fet que usi combustibles convencionals ja contrastats i no pas residus diversos tractats- és una opció que demostra que existeixen altres
alternatives més segures;
Tercer.- Demanem a l'administració catalana que realitzi un estudi dels excedents reals
de tots els residus orgànics de cada zona del Principat (fems, purins, FORM, residus
agroindustrials i fangs de depuradora) i una coordinació i priorització efectives (jerarquia
d'utilització) en l'aplicació de residus orgànics al sòl;
Quart.- Les aplicacions de tots els residus orgànics han de quedar degudament
enregistrades en un mapa dinàmic (SIG) que reflecteixi el destí dels excedents de cada
explotació i la disponibilitat o saturació d'una parcel·la; i
Cinquè.- Entenem que el debat sobre la problemàtica dels purins s'ha de plantejar amb
absoluta transparència, honestedat i sense alimentar falses dinàmiques de confrontació
entre la població i el conjunt dels ramaders, amb el qual ens sentim absolutament
solidaris i compromesos per a abordar, de manera integral, la problemàtica del sector:
des de la gestió dels purins, a l'externalització dels costos ambientals, passant pel
qüestionament d'un model agroindustrial que ofega la ramaderia petita i mitjana.
Per tot això i perquè la incineració de residus contravé el nostre model de país i per què
volem viure en unes comarques on el dret a la salut sigui una prioritat (tal com recull
l'article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans), proposem al ple del consistori
de Bellpuig i l'EMD de Seana, el debat i l'aprovació dels següents acords:
Primer.- Demanar a l'administració catalana la màxima col·laboració i complicitat amb
els ramaders per tal d'impulsar totes aquelles mesures que permetin resoldre el problema
de la gestió dels purins, d'acord amb un sistema energèticament eficient, assumible
econòmicament i que ofereixi prou garanties per a la salut de les persones i la qualitat
mediambiental, que són els dos béns comuns a preservar per sobre de tot;
Segon.- Que el ple municipal rebutgi qualsevol planta d'incineració de residus i que
condicioni el suport a les plantes de tractament de residus i de dejeccions ramaderes a
l'aplicació estricta del principi de precaució;
Tercer.- Que l'Ajuntament de Bellpuig demani al DARP que informi els ramaders de la
comarca dels tractaments alternatius de dejeccions ramaderes que no inclogui
l'assecatge amb incineració. A més a més, dedicar-hi una jornada en la pròxima
celebració de les jornades tècniques agràries que es celebren a Bellpuig.
Quart.- Que l'Ajuntament de Bellpuig insti el Consell Comarcal de l'Urgell, com a
administració que té delegada la gestió dels residus a la comarca, a impulsar campanyes
d'informació i a promoure consultes a les poblacions de tota la comarca de l'Urgell sobre
la implantació dels sistemes de recollida selectiva Porta a Porta i per illes de contenidors,
per tal d'assolir els objectius de recollida selectiva fixats per la CE i la Generalitat pel
2020; i
Cinquè.- Que s'informi del resultat de la moció a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat,
al Consell Comarcal de les Garrigues i als promotors del projecte de la planta incineradora
de residus de Juneda, projecte recentment retirat per tal d'introduir-hi algunes
modificacions.”
INTERVENCIONS:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel què
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa
constar que el resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:

El Sr. Bacardí, regidor del grup municipal de la CUP-PA, diu: volem de deixar molt clar
d’entrada que nosaltres no estem en contra de l’activitat ramadera a les nostres terres. Ans
al contrari, defensem una planificació del model ramader que combati i acabi amb el model
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intensiu de ramaderia que ofega les petites i mitjanes explotacions –de gran importància
estratègica per les economies familiars del nostre territori- i les aboca a la precarització o
desaparició.
Que nosaltres estem en contra de la incineració de residus urbans, que és el que es vol fer a
l’antiga planta de TRAJUCSA.
Que no ens deixem enganyar amb l’argument que l’activitat que es durà a terme a la planta
no és la incineració. Ens tornem a remetre al que diu la Directiva 2010/75/UE, transposada
en el Reglament d’emissions industrials aprovat en el Reial decret 815/2013, de 18 d’octubre
que defineix incineració com “Qualsevol unitat tècnica o equip fix o mòbil, dedicat al
tractament tèrmic dels residus amb o sense recuperació del calor, així com la piròlisi, la
gasificació o el procés del plasma”.
Que la incineració de residus urbans atempta contra les persones, perquè emet contaminants
com dioxines i furans, que són compostos persistents (amb una alta resistència a la
degradació), bioacumulables i potencialment cancerígens. Bellpuig és una zona que afectarà
la contaminació d’aquesta planta.
La planta que es vol ubicar a Juneda-Torregrossa és una planta d’incineració de residus
urbans, la majoria dels quals –unes 20.000Tn/any, com a mínim- vindrien de l’AMB.
Sabem que vindran els combustibles derivats de residus, que és la fracció orgànica que surt
de les plantes de triatge de l’AMB. Ve una fracció orgànica assecada i empaquetada i aquesta
gent es dedicaran a fer-la anar com a combustible cobrant els 34€ per tonelada, que és aquí
on hi ha el negoci i és aquí on denunciem que no estem a favor de la incineració d’aquests
residus.
Estem fartes i cansades i ens mostrem totalment en contra de que s’instaurin al nostre territori
moltes d’aquestes instal·lacions amb greus impactes ambientals i sobre la salut de la població,
rebutjades per un ampli sector de la societat i que ningú vol a prop de casa seva, i destinades
a mal resoldre el greu problema de gestió de residus urbans que tenen a l’AMB.
Denunciem que una planta incineradora de residus és una solució finalista que va en contra
del principi de les 3R (reduir-reutilitzar-reciclar). Que és una instal·lació que sempre
necessitarà més residus per cremar i, per tant, desincentiva el reciclatge.
Que el Sr. Salvador Bonjoch, alcalde de Bellpuig, és el president d’UrgellNet, empresa
comarcal de gestió de residus i que ell, millor que ningú, coneix les xifres del reciclatge en les
nostres contrades i les exigències de la UE en aquests temes (50% de reciclatge l’any 2020),
i per tant, hauria de mostrar el seu interès en fomentar el reciclatge i això ara passa per
posicionar-se en contra d’una planta incineradora de residus.
Que el Sr. Salvador Bonjoch, alcalde de Bellpuig i president d’UrgellNet, també és el President
del Consell Comarcal de l’Urgell i, com a tal, ha de mostrar tota la seva energia a salvaguardar
el nostre territori, el medi ambient i les persones que hi vivim, d’agressions com la que
representa aquesta planta incineradora.
Que 2 dels 6 membres del grup de CiU han signat a favor de la retirada del projecte en
qüestió. Avui veurem fins on arriba la llibertat de consciència dins del grup de CiU de Bellpuig
i si aquests dos membres tenen permís per poder votar allò que realment creuen o el sentit
del seu vot està dictat únicament per l’opinió del l’alcalde.
També volem fer constar que hem estat dos dies a la Fira de la Conserva recollint signatures
i hem pogut copsar l’opinió de la gent del territori i la majoria es mostra en contra de la
incineració de residus a la planta de TRAJUCSA.

El Sr. Solana del grup FM-AM diu que el seu equip, des de la Diputació, els van dir que
no podien votar a favor perquè les plantes són necessàries per contribuir a solucionar una
part important dels excedents de purins, ara bé, també són conscients que aquestes plantes
no poden afectar a la salut de les persones, ni a la qualitat ambiental del territori. Estan a
favor del tractament de residus i en aquest cas dels purins, però en contra del tractament de
les escombraries de l’àrea metropolitana, i per tant, s’abstindran.

El Sr. Bonjoch, alcalde, intervé i diu que des del Consell Comarcal s’està treballant
aquest tema, perquè el problema dels residus que tenim és greu, però encara ho serà més ja
que la normativa pel 2020, no la podran complir. Actualment en reciclatge estem al 32 o 33%
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i en 10 anys només hem pujat un punt. Bellpuig és el segon municipi que recicla menys de la
comarca, darrera Tàrrega i davant Agramunt. Des d’UrgellNet, s’hi està treballant, i
contractarem una empresa per a que valori com ho estem fent i quin ha de ser el nostre futur,
sense descartar el porta a porta. Explica que tots els projectes que s’estan pensant des del
Consell Comarcal són per incentivar la recollida selectiva. Aquest és un debat que durant el
2017 es posarà sobre la taula, al consell d’alcaldes. Pel que fa als purins, des del departament
d’Agricultura s’està mirant com es pot tractar aquest tema. Aquí hi ha un debat que cal que
es resolgui més amunt i marcar unes directives clares per tot el territori.

El Sr. Ramon Torres, regidor del grup CiU, diu que recull la seva proposta per debatre
a les Jornades Agràries aquest tema l’any vinent. Aquest any ja es tocava, però no ben bé en
aquest sentit. Pren nota del suggeriment per l’any vinent, amb una jornada específica.
VIII. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L’ALCALDIA, JUNTA GOVERN I REGIDORS
DELEGATS, INFORMES D’INTERVENCIÓ, PRECS I PREGUNTES.
A continuació, es dóna lectura a l’informe d’intervenció sobre seguiment de la situació
econòmica, les darreres resolucions d’alcaldia i als principals acords de la Junta de Govern:
a) INFORMES D’INTERVENCIÓ: SEGUIMENT PLA D’AJUST, L’EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST I PMP 3R TR. 2016.
En compliment de les previsions establertes per la normativa vigent, aquest interventor
dóna compte de:
a) L’informe d’intervenció respecte del compliment del Pla d’Ajust municipal, corresponent
al 3r trimestre de 2016:
Es dóna compte de l’informe d’Intervenció, de 20 d’octubre de 2016, relatiu al compliment
de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de seguiment del Pla d’Ajust
de l’Ajuntament de Bellpuig corresponents al tercer trimestre de 2016, segons l’article 10
de la OM MHAP/2105/2012 de 1.10.2012.
Respecte del compliment del Pla d’ajust de l’Ajuntament de Bellpuig, aprovat el 29.03.2012
(en termes consolidats), l’informe d’intervenció determina que s’han acomplert
majoritàriament les previsions d’aquell pla d’ajust, d’acord amb la projecció anual estimada
a la data d’emissió d’aquell informe.
b) Respecte de l’execució del Pressupost municipal consolidat, corresponent al 3r trimestre
de 2016, s’informa que s’han comunicat les dades requerides, i que el pressupost continua
sent estable, i que el deute viu al finalitzar aquest trimestre era de 2.570.287,63€.
c) Donar compte del PMP de l’Ajuntament de Bellpuig, corresponent al Segon Trimestre de
2016:
Es dóna compte que el termini mig de pagament de l’Ajuntament de Bellpuig a 30.09.2016
va ser de 17,87 dies, de l’EPE BSM de 14,08 dies. El global general és de 14,76 dies.
b) RELACIÓ D’ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN I RESOLUCIONS D’ALCALDIA:
- Junta de Govern Local de 05.10.16, adhesió al Conveni marc d’adhesió, col·laboració i
cooperació amb entitats locals.
- JGL de 02.11.16, aprovació inicial projecte d’obres de construcció de 80 nínxols, i del Pla
d’emergències de les sales del Castell.
- JGL de 09.11.16, aprovació inicial projecte d’urbanització del PAU 23.
- Resolució 75/16, 26.09.16, aprovació recuperació part paga extra desembre 2012.
- R. 76/16, 28.09.16, atorgament incentius al rendiment personal.
- R. 77/16, 28.09.16, cessament d’una funcionària interina, auxiliar de policia.
- R. 78/16, 29.09.16, aprovació nòmines del mes de setembre.
- R. 79/16, 11.10.16, aprovació generació de crèdits 6/16.
- R. 80/16, 18.10.16, aprovació pla de seguretat i salut obres col·lector de sanejament.
- R. 81/16, 25.10.16, convocatòria ple extraordinari 02.11.2016.
- R. 82/16, 26.10.16, aprovació nòmines del mes d’octubre.
- R. 83/16, 27.10.16, aprovació 1a. certificació obres col·lector de sanejament.
- R. 84/16, 27.10.16, aprovació definitiva projecte obres col·lectors de sanejament, entre
Homenatge a la Vellesa, 6
25250 Bellpuig
Telèfon 973 320 408
Fax 973 321 087
http://www.bellpuig.cat

el PAU 25 i l’EDAR.
- R. 85/16, 27.10.16, aprovació generació de crèdits 7/16.
- R. 86/16, 02.11.16, designació membres òrgan selecció de l’Ajuntament de Belianes.
- R. 87/16, 03.11.16, sol·licitud prestació servei e-Set, consorci AOC.
- R. 88/16, 04.11.16, adjudicació contracte menor assessorament implementació Llei
19/2014.
- R. 89/16, 07.11.16, contractació personal laboral Programa Nereu.
- R. 90/16, 15.11.16, adjudicació contracte menor subministrament tancaments i altres
acabats pavelló poliesportiu.
- R. 91/16, 25.11.16, convocatòria ple ordinari 30.11.2016.
c) PRECS I PREGUNTES.
 Intervé la regidora Sra. Guim, del grup de la CUP-PA i pregunta si coneixen la
plataforma change.org. Diu que és una plataforma on es pot fer peticions i que els ha
arribat que hi ha un grup que n’ha presentat una, pel tema del tros de carrer que hi ha
davant del Teatre Armengol. Pregunta si els ha arribat, i si s’han plantejat fer alguna cosa,
perquè hi ha gent preocupada, i a l’estiu és un lloc perillós.
 Respon l’alcalde, Sr. Bonjoch i diu que aquest proper divendres el Ramon ha quedat
amb aquest noi per conèixer la seva inquietud. Diu que durant l’estiu ja ho tanquen, i fins
i tot, hi va haver un any que es va tancar tot l’estiu, fet que va molestar als comerciants.
Després de valorar-ho i parlar amb Foment, es va optar per tancar a última hora de la
tarda a l’estiu, a partir de les 19h fins al matí següent, i els caps de setmana. Ara hi ha
aquesta petició i en parlarem. Veurem a quines conclusions arribem, parlant també amb
comerciants i veïns.
 Intervé el Sr. Solana, i diu que el passat 20 d’octubre la premsa es feia ressò de la
dissolució del Consorci de la Llotja passant-ho a gestió municipal, entenem que també les
despeses. Pregunta si les institucions en formen part (Diputació, Generalitat i Cambra de
Comerç) fan una aportació anual que ajuda a mantenir la seva gestió. Entenen que és un
error tancar el Consorci, ja que no podrem assumir els costos i caldria implicar a les
institucions amb la Llotja. Veiem que cada cop tenim menys productes i la nul·la
representació a les Llotges estatals.
 Respon l’alcalde, diu que s’ha tancat per Reial Decret de Madrid. Que es crearà una
nova figura on hi participarà la Generalitat, Diputació, Consell Comarcal i Ajuntament. Les
aportacions seran les mateixes que abans, però jurídicament tot es portarà des d’aquí.
Tothom aportarà el mateix, i nosaltres farem la gestió. Som referència a Catalunya, i la
Generalitat confia en nosaltres. Del pollastre només marquen preus la Llotja de Bellpuig i
la de Madrid. Farem el mateix, pertanyent igualment a Interlonjas de Madrid.
 Intervé el Sr. Torres, regidor de CiU, diu que no hi ha cap producte que hagi deixat la
cotització a la Llotja, sinó al contrari, n’han augmentat. El preu que marca referència amb
pollastre és el de Bellpuig, i és referència a nivell de tota Europa. Ni Saragossa, que
marcava el preu de pollastre blanc és creïble. Si llegiu la premsa veureu que el preu que
marca referència és Bellpuig.
 Intervé el Sr. Bacardí, del grup de la CUP-PA, diu que van rebre amb estupor que s’havia
creat des de l’ajuntament, tant d’esquenes del regidor de festes, com de la gent que estava
treballant per la comissió de festes o associació de joves, que des d’una part de l’equip de
govern s’estava buscant gent afí, per formar una nova comissió de festes. La pregunta és:
existia la necessitat de canviar aquesta comissió?
Saben que el model que s’estava seguint, potser no era el model que havia escollit o
defensaria Convergència, però quan va començar l’anterior legislatura, el Ramon Gassó va
parlar amb les entitats implicades per exposar com volia que fos la comissió i es va crear
una mena de teixit de treball entre representants i l’ajuntament, i per tant la pregunta
seria com és que el Ramon Gassó ha dimitit de festes, i la Cristina s’hi ha afegit, i com és
que aquesta comissió s’ha creat a esquenes no sols dels representants, sinó també a
esquenes del poble? Creiem que cal una explicació no sols a nosaltres sinó també a la
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ciutadania. I en aquest sentit la idea que ha estat un grup autònom que volia formar part
de la comissió de festes, ja us ho podeu estalviar. Diu si us plau, a qui pertoqui que ho
expliqui.
 Respon l’alcalde i diu que va ser un grup de persones que van venir i que el van
convocar. Que van estar parlant, i que a l’equip de govern es va parlar d’una nova comissió.
S’està parlant amb totes les associacions, s’estan fent reunions i a les que puc i em
demanen, hi vaig. Tothom que en vulgui formar part d’aquesta comissió, ho pot fer i
s’escolten totes les opinions. No es vol polititzar res.
 Intervé de nou el Sr. Bacardí i diu que saben que des de l’equip de govern es va
encarregar a una persona buscar gent.
 Respon l’alcalde que no es va encarregar res a ningú.
 El Sr. Bacardí diu que potser ho podria explicar la regidora Anna Quesada
 Respon la Sra. Anna Quesada, regidora de CiU i diu que ella no en sap res, que no ha
assistit a cap reunió, ni sap qui hi ha.
 L’alcalde diu que el van convocar a una reunió, i que hi havia 22 persones de totes les
edats. Diu que ahir es van reunir amb els escoltes i Terrasseta xics.
 El Sr. Bacardí pregunta si aquest grup no volia treballar amb el Ramon Gassó, i això va
portar a la seva dimissió.
 L’alcalde diu que volien treballar d’una altra manera, i es va decidir comprovar a veure
que passava.
I no havent-hi més assumpte a tractar l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta.
Vist i Plau
L’alcalde-president,

CPISR-1 C
Salvador
Bonjoch Guim

Firmado digitalmente por CPISR-1 C
Salvador Bonjoch Guim
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Ajuntament de Bellpuig, ou=Alcaldia,
ou=Serveis Públics de Certificació CPISR-1
amb càrrec, ou=Vegeu https://
www.catcert.cat/verCPISR-1CarrecAL (c)05,
sn=Bonjoch Guim, givenName=Salvador,
title=Alcalde, serialNumber=40864527J,
cn=CPISR-1 C Salvador Bonjoch Guim
Fecha: 2016.12.27 18:26:42 +01'00'

Homenatge a la Vellesa, 6
25250 Bellpuig
Telèfon 973 320 408
Fax 973 321 087
http://www.bellpuig.cat

TCAT P Enric
Escola Valls DNI
78067793C

Firmado digitalmente por TCAT P Enric
Escola Valls - DNI 78067793C
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Ajuntament de Bellpuig, ou=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/
Regulacio, ou=Secretaria,
title=Secretari, sn=Escola Valls,
givenName=Enric,
serialNumber=78067793C, cn=TCAT P
Enric Escola Valls - DNI 78067793C
Fecha: 2016.12.27 18:26:56 +01'00'

